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VSEM ČLANICAM  
ZSD KŠZR 
 

Slov. Konjice, 30.08.2021 
 
Številka: 41-2021 
 
 

VABILO SODELOVANJE NA 4. KORESPODENČNI SEJI  

RAZŠIRJENEGA UPRAVNEGA ODBORA ZSD KŠZR 
 

Spoštovani predstavniki društev v ZSD KŠZR, vljudno Vas vabim, da se opredelite do 

naslednjih predlogov sklepov najkasneje do petka 03.09.2021 do 24:00 ure. 

 

Dnevni red: 

1. Imenovanje predlogov kandidatur za predsednike in člane stalnih delovnih teles 

SZS 

Na podlagi poziva s strani SZS št.154-21 in 7.člena statuta ZSD KŠZR pozivam vse 

zainteresirane člane naših članic, da podajo svoje kandidature za funkcije o katerih se bo 

nato glasovalo na volilni skupščini SZS, ki bo predvidoma 6.10.2021. 

Zainteresirani kandidati lahko podajo kandidature (obrazec za kandidaturo je priložen) za 

naslednja mesta v SZS; predsednika SZS, podpredsednika, člana Predsedstva, 

Predsednika Strokovnega sveta, člane Nadzornega odbora in člane Disciplinskega 

razsodišča SZS, kandidate za predsednike in člane stalnih delovnih teles, ki jih imenuje 

Predsedstvo. 

Vse funkcije za katere lahko kandidati podajo svoje vloge so razvidne na spodnji povezavi; 

https://strelska-zveza.si/sl/o-zvezi.html 

Pozivam vse zainteresirane, da se odzovete v čim večjem številu, naša regija spada med 

največje v Sloveniji in edino pravilno je, da bi imela tudi primerno zastopanost v delovnih 

telesih SZS. 

 

2. Volilna opravila za izvedbo volitev organov ZSD KŠZR 

V letošnjem letu poteče UO in vsem delovnim telesom ZSD KŠZR 4 letni mandat. 

Epidemiološke razmere v spomladanskem času niso dopuščale izvedbe volilne skupščine 

zato pričenjamo z volilnimi opravili tokrat. Zato na podlagi 21. člena Statuta ZSD KŠZR 

predlagam sprejetje naslednjega sklepa; 

Sklep 1: 

Razširjen upravni odbor ZSD KŠZR poziva članice, da predlagajo kandidate za 

predsednika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane disciplinske 

komisije. 

https://strelska-zveza.si/sl/o-zvezi.html
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Obrazložitev postopka; 

Za predsednika UO morajo biti podani osebni podatki (ime in priimek, EMŠO, naslov 

stalnega prebivališča), predlog mora biti utemeljen z opisom dosedanje uspešnosti dela 

kandidata v strelstvu. Predlogu mora biti priložena pisna izjava kandidata, da kandidira za 

to funkcijo. Kandidat za predsednika UO mora kandidaturi priložiti programsko zasnovo 

delovanja Zveze za prihodnje mandatno obdobje. 

Predlog za predsednika UO mora predlagatelj posredovati najmanj 30 dni pred 

predvidenim zasedanje skupščine (do 04.10.2021 do 24:00h). Zveza mora 15 dni 

(21.10.2021) pred zasedanjem skupščine obvestiti članice Zveze o kandidatih za 

predsednika UO. Predviden datum volilne skupščine je petek 05.11.2021. 

V primeru, da za katero od predvidenih mest ni kandidata, Zveza ponovno pozove članice 

za dodatno kandidiranje, ki lahko pošljejo predloge najkasneje 10 dni pred zasedanjem 

skupščine (do 26.10.2021). 

Obrazec za prijavo tako za predsednika kot vsa delovna telesa zveze je priložen temu 

zapisniku. 

 

O predlogu Sklepa glasujete tako, da mi to potrdite po elektronskem sporočilu. Za 

morebitna dodatna pojasnila sem vam na voljo. 

 

 
 
PREDSEDNIK ZSD KŠZR 
         Igor STAJNKO 
 


